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KATA PENGANTAR 

 

 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar 

Rp/US Dollar, Harga Minyak Dunia, dan Indeks Dow Jones Terhadap IHSG Di 

BEI (Periode Tahun 2012-2017)”  memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar Rp/US Dollar, harga minyak dunia, dan 

indeks Dow Jones kemudian membandingkan masing – masing variabel apakah 

dari masing – masing variabel yang diteliti memiliki pengaruh terhadap IHSG. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis inflasi, tingkat 

suku bunga, nilai tukar Rp/US Dollar, harga minyak dunia, dan indeks Dow Jones 

terhadap IHSG. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar–besarnya kepada pihak- 

pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini : 

1. Bapak Dr. Benny Budiawan Tjandrasa, S.E., M.M. selaku dosen 

pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dalam memberikan 

bimbingan dan pengarahan selama penulisan tesis. 

2. Bapak Dr. Drs. Yusuf Osman Raihin, M.M. selaku Ketua Program 

Magister Manajemen Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

3. Ibu Prof. Dr. Marcellia Susan, S.E.,M.T. selaku penguji yang telah 

berkenan meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan 

pengarahan selama penulisan tesis. 

4. Ibu Dr. Jacinta Winarto, S.E.,M.T. selaku penguji yang telah berkenan 

meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama 

penulisan tesis. 

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Universitas Kristen Maranatha Bandung 

yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang berguna selama 

penulis menuntut ilmu di Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

6. Segenap staf dan karyawan Universitas Kristen Maranatha Bandung yang 

telah banyak sekali membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

7. Kedua orang tua dan kedua adik penulis, terima kasih untuk doa dan 

semangat yang tidak henti-hentinya sudah diberikan kepada penulis. 

8. Alex Mandala Putra, pria yang selalu memberikan semangat dan inspirasi 

kepada penulis selama mengerjakan tesis ini. Terima kasih untuk cinta, 

kasih sayang, doa, dan kesabaran yang sudah diberikan kepada penulis. 

9. Lian Nuzul Maryana, teman sejawat dan seperjuangan yang sudah berbagi 

suka dan duka bersama penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini. 

10. Sherly, Litha, Jeanit, Thomas dan teman-teman seperjuangan lainnya yang 

telah membantu penulis dalam penyusunan tesis. 
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11. Imelda, Sianne, dan Meylissa, sahabat terbaik di masa sekolah hingga saat 

ini yang telah memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan 

tesis. 

12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak 

mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan tesis. 

 

Akhir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana 

baru bagi semua pihak yang membacanya. Tuhan memberkati. 

 

Bandung, April 2018 
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